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1. Poikkeusolojen jatkuminen 
 
Hallitus on päättänyt jatkaa poikkeusolojen rajaustoimia 13.5 asti ja Uudenmaan 
maakunta on suljettu. Täällä meilläpäin "harjoittelemme" vielä.  Koronatapausten 
määrä on pieni meidän seudulla.  Silti on tärkeää edelleen noudattaa 
mahdollisimman suurta varovaisuutta, seurata ohjeistuksia ja suosituksia ja välttää 
sosiaalisia kontakteja mutta pysyä rauhallisena. 
 
2. Kunta soittaa kaikille yli 70-vuotiaille 
 
Hallintojohtajan johdolla soittelemme kaikille yli 70-vuotiaille riskiryhmäläisille. 
Kysymme vointia, kerromme ajankohtaisista asioista ja saamme vastaavasti tietoa ja 
toivomuksia kuntalaisilta. Tavoittelemme yhteensä 1 200 yksilöä, tosin kotitalouksien 
ja puhelinsoittojen määrä on hieman pienempi. Kuulemisiin! 
 
Tarkista myös "kauppakassi"-tiedotetta kunnan verkkosivuilta. Sieltä löytyy apua eri 
tahoilta esim. ruoanlaittoon, ostostentekoon yms. 
 
3. Yhteistyötä Concordian kanssa Kruunupyyn yksinyrittäjien tukemiseksi   
 
Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirusepidemian aiheuttamiin 
vaikeuksiin.  Yrittäjä anoo 2 000 euron suuruista tukea kotikunnasta. Seudun kunnat 
valmistelevat asiaan liittyvät käytännön prosessit yhteistoiminnassa 
Pietarsaarenseudun Kehitysyhtiö Concordian kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriön 
mukaan tuen haku pyritään avaamaan kunnissa mahdollisimman pian, mutta 
kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa. 
 
Lisätietoa löytyy Kruunupyyn verkkosivulta Yritystuki-välilehden alta. Voit myös ottaa 
yhteyttä kehitysyhtiö Concordiaan. 
 
Tue paikallisia yrityksiä! 
 
4. Yhteistoimintaneuvottelut 
 
Suoranaisten asiakaskontaktien rajoittamisen seurauksena kunta on käynnistänyt yt-
neuvottelut henkilökunnan kanssa. 
 
5. Kokoukset 
 
Kunnantalo on suljettu ulkopuolisilta. Kunnan omat toimielimet kokoustavat 
sähköisesti videolinkin kautta. 



6. Kouluruoka 
 
Etäopetuksen aikana kunnalla ei ole lakisääteistä velvollisuutta järjestää 
kouluruokailua.  
Fazerin keittiöt toimittavat ruokaa varhaiskasvatukseen ja tietysti vanhustenhuoltoon.  
Heillä on valmiutta käynnistää myös kouluruokatuotanto. Jotkut kaupungit ovat 
kokeilumielessä ryhtyneet tarjoamaan noutoruokaa oppilaille kouluista.  
 
Kruunupyy on laaja kunta, ruoan toimittaminen kotiin kaikille koululaisille tai edes 50 
%:lle on paitsi aikaa vievää myös vaikeaa toteuttaa. Viruksen leviämisriski kasvaa 
sekä ruoan noutamisen että tuomisen yhteydessä ja virus saattaa levitä. 
 
Siksi olemme tässä vaiheessa päätyneet siihen, että emme tarjoa kouluruokaa 
muutoin kuin sosiaalisin perustein. 
 

Tilannetta seurataan kuitenkin tarkasti ja viranomaisten ohjeita noudatetaan. 

Tarvittaessa kunta on valmis nopeisiin ratkaisuihin. 

 

 
7. Soite 
 
Tarkista koronavirukseen liittyvät suositukset Soiten verkkosivuilta, www.soite.fi. 
Soiten koronaneuvontapuhelin: 06 828 7499. Numerosta vastataan joka päivä klo 8-
20. Yhteydenotot muina aikoina seuraavasti:  
aikuiset ja yli 16-vuotiaat sairastuneet: Soiten yhteispäivystys, puh. 06 826 4500 
alle 16 -vuotiaat sairastuneet: Soiten lastenpäivystys, puh. 06 826 4444. 
Soite  on avannut koronaverkkosivun osoitteessa: korona.soite.fi 
 
 
Pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne!  
 
 
Ulf Stenman 
vs. kunnanjohtaja 
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